
পদবিসমূহের অিস্থান বনর্ ণহে বনহনাক্ত ক্রম অনুযােী গুরুত্ব প্রদান কহর তাবিকা প্রস্তুত করা েহেহ েঃ

১. অবনষ্পন্ন নবি

২. অবনষ্পন্ন ডাক

ক্রম নাম ও পদবি (শাখােঃ সকি, পদেঃ কম ণরত)
অবনষ্পন্ন 

ডাক

অবনষ্পন্ন 

নবি

১ দদহিাোর দোহসন, সেকারী কম ণকতণা, দপ্রাডাকশন ইউবনট ১৪ ৫৮

২ দমা া নাবেদ জাোন, জুবনের কম ণকতণা, বিহদবশক ক্রে শাখা ১৭ ২৪

৩ আবু োসান দমােঃ খােরুজ্জামান, উপ-মোব্যিস্থাপক, সাধারর্ উপ-বিভাগ ২১ ২০

৪ জীিন কৃষ্ণ কুন্ডু, উপ-ব্যিস্থাপক ( দিাড ণ ), দিাড ণ শাখা ৬ ১৭

৫ দমাোম্মদ আিী, ব্যিস্থাপনা পবরচািক , ব্যিস্থাপনা পবরচািক এর দপ্তর ৭ ১৬

৬

সাইহেদ মুোম্মদ কবির, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(রুপগঞ্জ)

৩১ ১৪

৭ দমাোম্মদ বজোউর রেমান, উপ-ব্যিস্থাপক, বস এন্ড এফ শাখা ১৭ ১২

৮ বিমি চন্দ্র দাশ, ব্যিস্থাপক, একাউিস শাখা ০ ১১

৯ দমােঃ জবেরুি েক, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন ইউবনট ৯১ ১০

১০

বিশ্ববজৎ কুমার বিশ্বাস, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (শােজাদপুর-

সুন্দিপুর)

৭ ১০

১১

দমােঃ আব্দুর রউফ, উপ-মোব্যিস্থাপক, বরগ দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন উপ-বিভাগ ৬ ১০

১২ দমােঃ আবজজুি েক, সেকারী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ১০

১৩ দমােঃ জাহিদ আিম, সেকারী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ১০

১৪

দমাোহম্মদ কামাি দোহসন, উপ-ব্যিস্থাপক, দজনাহরি দটার, দটশনারী ও দমবডকযাি 

দটার শাখা

০ ১০

১৫ দমাফাজ্জি দোহসন, বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ৯

১৬

আেসান োবফজ, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(শােজাদপুর-সুন্দিপুর)

০ ৯

১৭

মুোম্মাদ োসানুজ্জামান বসকদার, উপ-মোব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড 

দমইনটিন্যান্স উপ-বিভাগ

৮৯ ৮

১৮

দমাোম্মদ নাবসরুি ইসিাম, উপ-ব্যিস্থাপক, কাহরি প্ল্যাবনিং এন্ড প্রহজক্ট মবনটবরিং শাখা ২৪ ৮

১৯

প্রহকৌশিী দমাোম্মদ আেসানুি আবমন, উপ-মোব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ৭ ৮

২০ আবতো সুিতানা, ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন (টাফ) শাখা ৩ ৮

২১

দসৌবমত্র পাি দচৌধুরী, উপ-ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(শােিাজপুর)

১ ৮

২২

প্রহকৌশিী দমােঃ আসাদুল্লাহ্, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন প্ল্যাবনিং বরজারভহের ইবঞ্জবনোবরিং 

এন্ড বফল্ড দডহভিপহমি উপ-বিভাগ

৭৬৮ ৭

২৩ দমােঃ জহুরূি ইসিাম, মোব্যিস্থাপক, খনন বিভাগ ২৫ ৭

ই-নবিহত িাহপহের পদবিবভবিক অবনষ্পন্ন কায ণক্রহমর বিিরর্ী (০১-১০-২০ পয ণন্ত)



২৪ দমােঃ শরীফুি ইসিাম ভ ূঁইো, সেকারী কম ণকতণা, বিবিিং ইউবনট ১ ৭

২৫ প্রহকৌশিী দমােঃ ফজলুি েক, মোব্যিস্থাপক, উৎপাদন বিভাগ ০ ৭

২৬ োবসনা আক্তার, উপ-ব্যিস্থাপক , বিি, দপ-দরাি ও দিান শাখা ০ ৭

২৭ দমােঃ আব্দুি োবমদ, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ৭

২৮ দমাোম্মদ শাে আিম খান, ব্যিস্থাপক, িাবর্বজযক ও সরকারী অবডট শাখা ৪১ ৬

২৯

মুোম্মদ মাবনক দশখ, সেকারী ব্যিস্থাপক, ফান্ড, এবডবপ, এফবস এন্ড এিবস শাখা ৩১ ৬

৩০

দমােঃ দখাশহিোজ উবিন, সেকারী ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটহমি/প্রহমাশন/টাইমহেি/ইনবক্রহমি/দপএহনামাবি/এমআইএস শাখা

৮ ৬

৩১ দমাোম্মদ আব্দুস দসািোন, ব্যিস্থাপক, রক্ষর্াহিক্ষর্ শাখা ৬ ৬

৩২ দমােঃ খাবিদ আোহম্মদ খান, ব্যিস্থাপক, দপহোবফবজকযাি শাখা ৪ ৬

৩৩

দমােঃ আবু িকর বসবিক খান, সেকারী ব্যিস্থাপক (সমন্বে), ব্যিস্থাপনা পবরচািক এর 

দপ্তর

৪ ৬

৩৪ দমােঃ সবেদ উল্লা, মোব্যিস্থাপক, আঞ্চবিক কায ণািে (চট্টগ্রাম) ২ ৬

৩৫ ইসরাত জাোন, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপনশন/গ্রযাচুইটি/বিভ/দিান শাখা ০ ৬

৩৬ ফািাে মুোম্মদ তাোিী, সেকারী ব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ০ ৬

৩৭

আবু মনসুর দমাোম্মদ সাইদুজ্জামান, উপ-ব্যিস্থাপক, দরবভবনউ, িাহজট এন্ড ইনসুযহরন্স 

শাখা

২৫ ৫

৩৮

জনাি দমােঃ আবুি বমল্লাত, উপ-মোব্যিস্থাপক, দরবভবনউ ও বফল্ড অপাহরশন উপবিভাগ ১২ ৫

৩৯

দমাোম্মাদ রবফকুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, বজওবফবজকযাি ইকুইপহমি ও দমইবিন্যান্স 

শাখা

৮ ৫

৪০

জনাি দমােঃ আহরবফন আবজজ সরদার, উপ-ব্যিস্থাপক, িাড ণ পাটি ণ সাবভ ণস োোবরিং শাখা ৩ ৫

৪১ দমােঃ আসাদুজ্জামান, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ৫

৪২ দমােঃ  াবিবিিাে োসান বসবিকী, উপ-ব্যিস্থাপক, বসএমটিডবিঊ উপ-বিভাগ ২ ৫

৪৩

দমােঃ শামছুি আিম, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন) ০ ৫

৪৪ দমােঃ জামাি উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন শাখা ৩৫ ৪

৪৫ দমােঃ দগািাম  রওোর, উপ ব্যিস্থাপক, বিবিিং ইউবনট ৪ ৪

৪৬ অপ ণর্ দজযাবত বত্রপুরা, সেকারী ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন শাখা ৩ ৪

৪৭

দমােঃ আেসান উল্লাে দচৌধুরী, সেকারী ব্যিস্থাপক, দকবমকযাি এন্ড দপ্রাডাকশন দেোর 

শাখা

১ ৪

৪৮

দমােঃ  াবিবিিাে োসান বসবিকী, উপ ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও 

অপাহরশন)

০ ৪

৪৯

প্রহকৌশিী দমােঃ আখিাক দোহসন দশাভন, সেকারী ব্যিস্থাপক, ওহেি বসহমহিশন উপ-

বিভাগ

০ ৪

৫০ ডােঃ বরফাত শরবমন, উপ-মোব্যিস্থাপক, বচবকৎসা উপ-বিভাগ ৫৫ ৩

৫১

জনাি দমাোম্মদ জবসম উবিন োেদার, উপ-মোব্যিস্থাপক, পাহস ণাহনি উপ-বিভাগ ৩৪ ৩



৫২

দমাোম্মদ শাোদাৎ দোহসন, উপ-ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(শােিাজপুর)

২০ ৩

৫৩ দমাোম্মদ আব্দুি কবরম, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন শাখা ১১ ৩

৫৪ জনাি দমােঃ নজরুি ইসিাম, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, অপাহরশন উপ-বিভাগ ৮ ৩

৫৫ দতাফাহেি আেহমদ, পবরচািক (অপাহরশন), পবরচািক (অপাহরশন) এর দপ্তর ৬ ৩

৫৬

গাজী দমাোম্মদ মােবুবুি েক, উপ-মোব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন প্ল্যাবনিং বরজারভহের 

ইবঞ্জবনোবরিং এন্ড বফল্ড দডহভিপহমি উপ-বিভাগ

৩ ৩

৫৭ শাে দমােঃ বসরাজুস সাহিবকন, উপ-মোব্যিস্থাপক, শােিাজপুর গ্যাস বফল্ড ২ ৩

৫৮

ফবরদুি আিম, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা (শােিাজপুর) ২ ৩

৫৯ এস. এম. দসানাউল্লাে, উপ-মোব্যিস্থাপক, বফন্যান্স উপ-বিভাগ ১ ৩

৬০ দমােঃ মেবসনুি আিম, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, ওহেি ইবঞ্জবনোবরিং উপ-বিভাগ ১ ৩

৬১ দমহেদী ো ান, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন) ১ ৩

৬২ আবুি কািাম আজাদ, ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন শাখা ১ ৩

৬৩ জনাি মুেম্মদ শাোি উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, ইিারনাি অবডট শাখা ১ ৩

৬৪ দসৌবমত্র দ াষ, উপ-ব্যিস্থাপক, দরবভবনউ, িাহজট এন্ড ইনসুযহরন্স শাখা ১ ৩

৬৫ দমাোম্মদ আবুি িশর, মোব্যিস্থাপক, প্রশাসন বিভাগ ০ ৩

৬৬ দমােঃ জামাি উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, ফান্ড, এবডবপ, এফবস এন্ড এিবস শাখা ২২ ২

৬৭

জনাি শবফকুি ইসিাম, উপ-মোব্যিস্থাপক, ভ-পদাবি ণক রক্ষর্াহিক্ষর্ ও ভান্ডার উপ-

বিভাগ

১৬ ২

৬৮ জনাি মােবুবুর রেমান, সেকারী ব্যিস্থাপক, স্থানীে ক্রে শাখা ১৬ ২

৬৯ সন্দীপ কুমার বসিংে, ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ১৪ ২

৭০ দমােঃ আব্দুস সবুর, জুবনের কম ণকতণা, স্থানীে ক্রে শাখা ৯ ২

৭১ জনাি এস এম দমহেবুবুর রেমান, ব্যিস্থাপক, দিাড ণ শাখা ৮ ২

৭২

শুভাবশস পাি, সেকারী ব্যিস্থাপক, দজনাহরি দিজার ও দজবভ একাউিস শাখা ৮ ২

৭৩

দমােঃ বফহরাজ দোহসন, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ২ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন) ৭ ২

৭৪ দমােঃ আসাদুজ্জামান, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৭ ২

৭৫

প্রহকৌশিী দমােঃ সািাম দোহসন, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ 

দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন)

৬ ২

৭৬ দমােঃ শােীনুর ইসিাম, ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন (অবফসার) শাখা ৩ ২

৭৭ দমােঃ মেসীন, সেকারী ব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ৩ ২

৭৮ দিগম দজবুন নাোর, উপ-মোব্যিস্থাপক, ডাটা বপ্রজারহভশন উপ-বিভাগ ২ ২

৭৯ বপ্রন্স দমােঃ আি দেিাি, টুি পুশার, অপাহরশন উপ-বিভাগ ২ ২

৮০ বসেদ শবেদুি ইসিাম, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট (বরগ বিবল্ডিং) ২ ২

৮১ দমাোম্মদ আিী, সেকারী ব্যিস্থাপক, এইচআরএম শাখা ২ ২

৮২

দমাসােঃ মােফুজা সুিতানা, সেকারী ব্যিস্থাপক, প্রহেক্ট ইভালুহেশন ও ওহেি 

দপ্রাপজাি শাখা

২ ২

৮৩ মুোম্মদ হুমায়ুন কবির খান, উপ-মোব্যিস্থাপক, বনরীক্ষা উপ-বিভাগ ১ ২



৮৪ দফরহদৌসী আক্তার, উপ-ব্যিস্থাপক, স্থানীে ক্রে শাখা ১ ২

৮৫ দমােঃ িবদউি আিম, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন ইউবনট ১ ২

৮৬ তাবনো সুিতানা, সেকারী ব্যিস্থাপক, উৎপাদন বিভাগ ০ ২

৮৭ দমােঃ মবতউর রেমান, উপ-মোব্যিস্থাপক, ওহেি বসহমহিশন উপ-বিভাগ ০ ২

৮৮ দমােঃ রবকবুি োসান, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ২

৮৯ ওমর ফারুক, উপ-ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন (টাফ) শাখা ০ ২

৯০ মুোম্মদ মুবজবুি ইসিাম, উপ-ব্যিস্থাপক, োন্সহপাট ণ এন্ড িবজবটে শাখা ০ ২

৯১ রুহুি আবমন, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (দিগমগঞ্জ) ০ ২

৯২

সঞ্জে কুমার রাে, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(শােিাজপুর)

০ ২

৯৩ োবমদুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, করহপাহরট ট্যাে, ভযাট ও ফান্ড শাখা ০ ২

৯৪ দিগম সাবিো আক্তার খানম, উপ-মোব্যিস্থাপক, ডাটা প্রহসবসিং উপ-বিভাগ ৬৪ ১

৯৫

দমােঃ আবুি কািাম আজাদ, ব্যিস্থাপক, দজনাহরি দটার, দটশনারী ও দমবডকযাি 

দটার শাখা

৫৫ ১

৯৬ আসমী আরা পারভীন, উপ ব্যিস্থাপক, বিবিিং ইউবনট ৪৬ ১

৯৭ প্রহকৌশিী দমােঃ আসাদুল্লাহ্, উপ-মোব্যিস্থাপক, রুপগঞ্জ গ্যাস বফল্ড ২৮ ১

৯৮ দমােঃ বমজানুর রেমান, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন ইউবনট ২৪ ১

৯৯

জনাি দমােঃ আশরাফুি আিম , উপ-মোব্যিস্থাপক, খনন ও উৎপাদন ভান্ডার উপ-

বিভাগ

১৭ ১

১০০ জনাি মুেম্মদ জবেরুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, কমন সাবভ ণহসস শাখা ১৭ ১

১০১

দমােঃ কামরুি োসান দশাভন, ব্যিস্থাপক, বরগ দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন উপ-বিভাগ ১৬ ১

১০২ জনাি দমােঃ আিতাফ দোহসন, ব্যিস্থাপক, ওোকণ এবেবকউশন শাখা ১৩ ১

১০৩ দমােঃ মােবুবুর রশীদ, ব্যিস্থাপক, এহটট, বসবকউবরটি ও প্রহটাকি শাখা ১১ ১

১০৪

দমােঃ দগািাম মােবুবুর রেমান, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং 

ইউবনট ১ ও ২

১১ ১

১০৫ িজলুর রেমান আোহম্মদ, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১০ ১

১০৬

দমােঃ নুরুজ্জামান, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা (শােজাদপুর-

সুন্দিপুর)

১০ ১

১০৭ দমােঃ মেনুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রহসবসিং শাখা ১০ ১

১০৮

দিগম রুে আফজা ফারোনা, ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটহমি/প্রহমাশন/টাইমহেি/ইনবক্রহমি/দপএহনামাবি/এমআইএস শাখা

১০ ১

১০৯ ডােঃ দমােঃ জাবকর দোহসন, ব্যিস্থাপক, দমবডকযাি শাখা ১০ ১

১১০ তাবরক উর রেমান, ব্যিস্থাপক, পাহেণবক্টভ প্ল্যাবনিং শাখা ৯ ১

১১১ দগািাম সাহরাোর ভ ূঁইো, উপ-ব্যিস্থাপক, ওোকণ এবেবকউশন শাখা ৯ ১

১১২ দমােঃ নান্নু মীর, সেকারী কম ণকতণা, বিবিিং ইউবনট ৮ ১

১১৩ জনাি দমােঃ সাইফুবিন, ব্যিস্থাপক, এইচআরএম শাখা ৭ ১

১১৪ রতন চন্দ্র রাে, উপ-ব্যিস্থাপক, রক্ষর্াহিক্ষর্ শাখা ৭ ১

১১৫ দমাোম্মদ দতাফাজ্জি দোহসন বসবিকী, ব্যিস্থাপক , দরবভবনউ উপ-বিভাগ ৬ ১



১১৬

প্রহকৌশিী দমােঃ আবনসুর রেমান দসাহেি, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, বফল্ড ইউবনট (৩ 

বরগ)

৫ ১

১১৭ দমাোম্মদ শােজাোন, উপ-মোব্যিস্থাপক, শ্রীকাইি গ্যাস বফল্ড ৫ ১

১১৮ দমাোম্মদ দরাকনুজ্জামান, টুি পুশার, বরগ দিজ ইউবনট ৫ ১

১১৯ দমােঃ বনজাম উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড ডাটা বকউবস শাখা ৫ ১

১২০ আবু তাহের দিপারী, উপ-ব্যিস্থাপক , করহপাহরট ট্যাে, ভযাট ও ফান্ড শাখা ৫ ১

১২১ দমােঃ শবেদুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, বসএন্ডএফ ও বপএসআই শাখা ৪ ১

১২২ জনাি আবমর োমজা, উপ-ব্যিস্থাপক, বিহদবশক ক্রে শাখা ৪ ১

১২৩

দমাোম্মদ আবমনুি ইসিাম মজুমদার, উপ-ব্যিস্থাপক, এহটট এন্ড ল্যান্ড একুইবজশন 

শাখা

৪ ১

১২৪

দমােঃ আিমগীর কবির, উপ-ব্যিস্থাপক, িগ ইভালুহেশন ও ওেযার িাইন িবগিং শাখা ৪ ১

১২৫ আঁখী বিদ্য, উপ-ব্যিস্থাপক, দপনশন/গ্রযাচুইটি/বিভ/দিান শাখা ৪ ১

১২৬ ঝুমানা আক্তার, সেকারী ব্যিস্থাপক , বপএফ এন্ড দপনশন শাখা ৪ ১

১২৭ দমাসােঃ শ্রািনী আকতার, সেকারী ব্যিস্থাপক (সমন্বে), পরীক্ষাগার বিভাগ ৪ ১

১২৮ জনাি দমােঃ ওমর পারহভজ, ব্যিস্থাপক, ইিারনাি অবডট শাখা ৩ ১

১২৯ দমাোম্মদ দসাহেি জামান, সেকারী ব্যিস্থাপক, কমন সাবভ ণহসস শাখা ৩ ১

১৩০ ফানসাি মুস্তাবেদ, সেকারী ব্যিস্থাপক, বিবিিং শাখা ৩ ১

১৩১ দমােঃ আবনছুর রেমান, জুবনের কম ণকতণা, দপনশন/গ্রযাচুইটি/বিভ/দিান শাখা ৩ ১

১৩২

দমােঃ দতাফাহেি উবিন বশকদার, উপ-মোব্যিস্থাপক, মাড ইবঞ্জবনোবরিং উপ-বিভাগ ২ ১

১৩৩ কাজী মােবুবুি আিম, উপ-মোব্যিস্থাপক, এইচআরএম উপ-বিভাগ ২ ১

১৩৪ বসেদ োবফজার রেমান বমো, উপ-মোব্যিস্থাপক, বরগ বিবল্ডিং উপ-বিভাগ ২ ১

১৩৫ দমােঃ শাবেনুর রেমান ফরাজী, উপ-মোব্যিস্থাপক, পূতণ বনম ণার্ ও রক্ষর্াহিক্ষর্ ২ ১

১৩৬ নূর-এ-দসাবনো, উপ-ব্যিস্থাপক, ৩বড ডাটা প্রহসবসিং শাখা ২ ১

১৩৭ দফারকান উবিন, সেকারী ব্যিস্থাপক, ওোকণ এবেবকউশন শাখা ২ ১

১৩৮ দমােঃ আিমগীর দোহসন, মোব্যিস্থাপক, ভতাবিক বিভাগ ১ ১

১৩৯ জনাি এস এম তাবরকুি ইসিাম, মোব্যিস্থাপক, বেসাি ও অি ণ বিভাগ ১ ১

১৪০ ড. দমােঃ আবশক দোহসন, উপ-মোব্যিস্থাপক, ফহম ণশন ইভালুহেশন উপ-বিভাগ ১ ১

১৪১ দমােঃ মঞ্জুরুি েক, উপ-মোব্যিস্থাপক, বফল্ড ব্যিস্থাপনা উপ-বিভাগ ১ ১

১৪২ আবুি কাহসম, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ১

১৪৩

দিগম উহম্ম খাহের জান্নাতুি হুমােরা, ব্যিস্থাপক, বরগ ইকুইপহমি এন্ড বিবিিং দেোর 

শাখা

১ ১

১৪৪ জনাি দমােঃ আবুি কািাম আজাদ, ব্যিস্থাপক, পািবিক বরহিশন এন্ড ি শাখা ১ ১

১৪৫

দমাোম্মদ সাবেদুি ইসিাম, উপ-ব্যিস্থাপক, দপ, বিি এন্ড দটার একাউিস শাখা ১ ১

১৪৬

দমােঃ দমাশারফ দোহসন, উপ-ব্যিস্থাপক, দজনাহরি দিজার ও দজবভ একাউিস শাখা ১ ১

১৪৭

প্রহকৌশিী দমােঃ আহনাোর দোহসন, উপ-ব্যিস্থাপক, কাহরি প্ল্যাবনিং এন্ড প্রহজক্ট 

মবনটবরিং শাখা

১ ১



১৪৮ দমােঃ শবফকুি ইসিাম, উপ-ব্যিস্থাপক, এহটট, বসবকউবরটি ও প্রহটাকি শাখা ১ ১

১৪৯ মীর সাইফুর রেমান, বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ১

১৫০

আব্দুস সবুর, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা (শ্রীকাইি) ১ ১

১৫১ এস এম কামরুজ্জামান, মোব্যিস্থাপক, বনম ণার্ বিভাগ ০ ১

১৫২ দমােঃ বমজানুর রেমান, মোব্যিস্থাপক, দটকবনকযাি সাবভ ণহসস বিভাগ ০ ১

১৫৩ জনাি দমােঃ আসাদ উল্লাে, উপ-মোব্যিস্থাপক, সিংস্থাপন উপ-বিভাগ ০ ১

১৫৪ শ্যামি কুমার িাহিা, উপ-মোব্যিস্থাপক, মাড ইবঞ্জবনোবরিং উপ-বিভাগ ০ ১

১৫৫ দমােঃ শওকত দফরহদৌস, উপ-মোব্যিস্থাপক, শােজাদপুর-সুন্দিপুর গ্যাস বফল্ড ০ ১

১৫৬ দমােঃ জাবকর দোহসন, উপ-মোব্যিস্থাপক, দসিা উপ-বিভাগ ০ ১

১৫৭ দমাোম্মদ মঈনুবিন আেহমদ, ব্যিস্থাপক, দপ, বিি এন্ড দটার একাউিস শাখা ০ ১

১৫৮ দমােঃ জহুরুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ০ ১

১৫৯ দমাোম্মদ মবনরুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, প্রহজক্ট ইমপ্ল্াহিশন শাখা ০ ১

১৬০ সাবিো দচৌধুরী, ব্যিস্থাপক, িাহোস্ট্র্যাটিগ্রযাবফ শাখা ০ ১

১৬১ কাজী তাজুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, দরবভবনউ, িাহজট এন্ড ইনসুযহরন্স শাখা ০ ১

১৬২ মুোম্মদ কামরুি োসান, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (দফঞ্চুগঞ্জ) ০ ১

১৬৩ মুোম্মদ মেীউবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (সািদা নদী) ০ ১

১৬৪

দমােঃ আিদুি মুবমন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিহিািবজ, বরহমাট দসবন্সিং ও েট 

ইনহভবটহগশন শাখা

০ ১

১৬৫

দমাোম্মদ আবু কাউ ার, উপ-ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটহমি/প্রহমাশন/টাইমহেি/ইনবক্রহমি/দপএহনামাবি/এমআইএস শাখা

০ ১

১৬৬ দমােঃ মেসীন, উপ-ব্যিস্থাপক, এমআইএস শাখা ০ ১

১৬৭ আিদুি গাফফার, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (শ্রীকাইি) ০ ১

১৬৮ দমােঃ কামরুি োসান, সেকারী ব্যিস্থাপক, মাড িবগিং ইউবনট-২ ০ ১

১৬৯

দমােঃ ইমরানুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(শােিাজপুর)

০ ১

১৭০

দমােঃ শাখাওোত দোহসন, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (শােিাজপুর) ০ ১

১৭১ দমােঃ ইমামুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, ভতাবিক জবরপ দি ০ ১

১৭২ ফািাে মুোম্মদ তাোিী, সেকারী ব্যিস্থাপক, িাইহেরী শাখা ০ ১

১৭৩

দমােঃ রাহসি দোহসন ভ ূঁইো , সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স 

শাখা (দসমুতািং)

০ ১

১৭৪ দমােঃ আহনাোর দোহসন, সেকারী ব্যিস্থাপক, একাউিস শাখা ০ ১

১৭৫ সাইহেদা ফাহতমা দফরহদৌসী, সেকারী ব্যিস্থাপক, বচবকৎসা উপ-বিভাগ ০ ১

১৭৬ সাবির আেহমদ, সেকারী ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন (অবফসার) শাখা ০ ১

১৭৭

তাপস পাি, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা (দিগমগঞ্জ) ০ ১

১৭৮ জনাি মামুন অর রবশদ, সেকারী কম ণকতণা, োন্সহপাট ণ শাখা ০ ১

১৭৯ দগৌতম বিদ্য, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ১

১৮০ দমােঃ বিল্লাি দোহসন, জুবনের কম ণকতণা, ল্যাি দমইবিন্যান্স শাখা ০ ১



১৮১ দমাোম্মদ নুরুি ইসিাম, সেকারী কম ণকতণা, দপ্রাডাকশন ইউবনট ০ ১

১৮২

জনাি মুোম্মদ দতৌবেদুি ইসিাম তালুকদার, উপ-ব্যিস্থাপক (সমন্বে) , ব্যিস্থাপনা 

পবরচািক এর দপ্তর

১৪৫ ০

১৮৩ দমাোম্মদ দমাজাহম্মি েক, ব্যিস্থাপক, বিি, দপ-দরাি ও দিান শাখা ১৪১ ০

১৮৪

রওশন জাোন, উপ-ব্যিস্থাপক, বজওবফবজকযাি ইকুইপহমি ও দমইবিন্যান্স শাখা ১২৭ ০

১৮৫ দমাোম্মদ নূর দোহসন, উপ-মোব্যিস্থাপক, একাউিস উপ-বিভাগ ৮২ ০

১৮৬ বপ্রন্স দমােঃ আি দেিাি, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, ওহেি প্ল্যাবনিং উপ-বিভাগ ৫১ ০

১৮৭ দমােঃ মাসুদ খান, উপ-ব্যিস্থাপক, মাড িবগিং ইউবনট-২ ৩৮ ০

১৮৮ দমাোম্মদ আহনাোর আবজম, জুবনের কম ণকতণা, বসএমটিডবিঊ উপ-বিভাগ ৩৩ ০

১৮৯ মুোম্মদ লুৎফুর রেমান, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২৮ ০

১৯০ নেন মােমুদ, ব্যিস্থাপক, বিি বস্ট্র্ম শাখা ২৪ ০

১৯১ মুোম্মদ লুৎফুর রেমান, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১৬ ০

১৯২ দমােঃ ফারুক আেহমদ, জুবনের কম ণকতণা, বপএফ এন্ড দপনশন শাখা ১৬ ০

১৯৩

জনাি দমােঃ নূরুজ্জামান, উপ-ব্যিস্থাপক, প্রহেক্ট ইভালুহেশন ও ওহেি দপ্রাপজাি শাখা ১৫ ০

১৯৪ দসবিনা পারভীন, সেকারী ব্যিস্থাপক (সমন্বে), ভ-পদাবি ণক বিভাগ ১৫ ০

১৯৫

দমােঃ নাবজম উিীন, সেকারী কম ণকতণা, দজনাহরি দটার, দটশনারী ও দমবডকযাি দটার 

শাখা

১৫ ০

১৯৬

দমােঃ মেবসনুি আিম, টুি পুশার, বডহরক্টশনাি বিবিিং এন্ড বফবশিং অপাহরশন শাখা ১৪ ০

১৯৭

রাহিো বকিবরো তাপসী, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ, বিি এন্ড দটার একাউিস শাখা ১৪ ০

১৯৮ জনাি তাহরক আেমদ, ব্যিস্থাপক, এহটট এন্ড ল্যান্ড একুইবজশন শাখা ১৩ ০

১৯৯ দমােঃ োসান িবতফ, ব্যিস্থাপক, ৩বড ডাটা প্রহসবসিং শাখা ১২ ০

২০০ জনাি আবু সাহেম মাসুদ, উপ-ব্যিস্থাপক, দরকবড ণিং শাখা ১২ ০

২০১ দমােঃ োবমদুজ্জামান, উপ-ব্যিস্থাপক, ভতাবিক জবরপ দি ১১ ০

২০২

বসেদ দতৌবেদুর রেমান, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ১০ ০

২০৩ দমােঃ মুজাবেদ বিন োবফজ, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৮ ০

২০৪

দমােঃ দগািাম মােবুবুর রেমান, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট 

১ ও ২

৭ ০

২০৫

দমাোম্মাদ দশফাউি ইসিাম , উপ-মোব্যিস্থাপক, বডবজটাি ডাটা বসহটম উপ-বিভাগ ৭ ০

২০৬ দগািাম মােমুদ উি আফতাি, সেকারী ব্যিস্থাপক, দরকবড ণিং শাখা ৭ ০

২০৭ দমােঃ আবরফুি ইসিাম, টুি পুশার, এইচ.এস.ই. শাখা ৬ ০

২০৮ বসেদ দতৌবেদুর রেমান, ব্যিস্থাপক, ওহেি বসহমহিশন উপ-বিভাগ ৬ ০

২০৯ দমােঃ মবনরুজ্জামান, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ, বিি এন্ড দটার একাউিস শাখা ৬ ০

২১০

দমহেরুহন্ন া, সেকারী ব্যিস্থাপক, এনাবিটিকযাি এনভােরনহমি এন্ড দকাোবিটি 

কহরাি শাখা

৬ ০



২১১ এস এম শবেদুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন ইউবনট ৬ ০

২১২ দমােঃ এনামুি েক , দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৫ ০

২১৩ দতাফাহেি আেহমদ, মোব্যিস্থাপক, প্রহকৌশি বিভাগ ৪ ০

২১৪ বমো দমােঃ রওহশানুজ্জামান, উপ-মোব্যিস্থাপক, ভান্ডার উপ-বিভাগ ৪ ০

২১৫

এম. এ. সবুর জাবমি ভ ূঁঞা, উপ-মোব্যিস্থাপক, ৩বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-

বিভাগ

৪ ০

২১৬ উিম কুমার দিপারী, ব্যিস্থাপক, কাহরি প্ল্যাবনিং এন্ড প্রহজক্ট মবনটবরিং শাখা ৪ ০

২১৭ জনাি দশখ বনোজ আেহম্মদ অিংকুর , উপ-ব্যিস্থাপক, ডাটা শাখা ৪ ০

২১৮ দমােঃ দমাসাহিকুি ইসিাম, সেকারী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৪ ০

২১৯ দমােঃ দসবিম দরজা, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৪ ০

২২০ আবু সাঈদ, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৪ ০

২২১ আবু সাঈদ, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৪ ০

২২২

দমাোম্মদ দমাজাহম্মি েক, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, ওহেি কহরাি ইকুইপহমি উপ-

বিভাগ

৩ ০

২২৩ মুোম্মদ মাবেনুর রেমান, উপ-মোব্যিস্থাপক, দসমুতািং গ্যাস বফল্ড ৩ ০

২২৪ দমােঃ রবকবুি োসান, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ০

২২৫

জনাি দমােঃ দমাজাহম্মি েক সরকার, উপ-মোব্যিস্থাপক, ওহেি দটবটিং উপ-বিভাগ ৩ ০

২২৬

দমােঃ আরমান ইিহন আবজজ, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ২ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও 

অপাহরশন)

৩ ০

২২৭ দমােঃ আব্দুি িাবতন, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন শাখা ৩ ০

২২৮ দমােঃ সরওোর োবমদ, ব্যিস্থাপক, দেবনিং শাখা ৩ ০

২২৯ প্রদীপ কুমার পাি, ব্যিস্থাপক, দটবটিং অপাহরশন শাখা ৩ ০

২৩০ দমােঃ দজািাহেদুি ইসিাম, বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ০

২৩১ মুোম্মদ দজািাহের দোহসন, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড ডাটা বকউবস শাখা ৩ ০

২৩২ দসবিনা পারভীন, উপ-ব্যিস্থাপক, ভ-পদাবি ণক বিভাগ ৩ ০

২৩৩

দমােঃ হুমায়ুন কবির, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও 

অপাহরশন)

৩ ০

২৩৪ দমােঃ দরজাউি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রহসবসিং শাখা ৩ ০

২৩৫ ফারো খান, সেকারী ব্যিস্থাপক, ৩বড ইিারবপ্রহটশন শাখা ৩ ০

২৩৬

দমােঃ দমহেদী দোহসন, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও 

অপাহরশন)

৩ ০

২৩৭ শােবরোর বিন শেীদ, সেকারী ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রহসবসিং শাখা ৩ ০

২৩৮ দসবিমা শােনাজ, মোব্যিস্থাপক, ডাটা ম্যাহনজহমি বিভাগ ২ ০

২৩৯ মবেউবিন আোম্মদ, উপ-মোব্যিস্থাপক, বজওহকবমকযাি উপ-বিভাগ ২ ০

২৪০

দমাোম্মদ বসরাজুি ইসিাম, উপ-মোব্যিস্থাপক, দকন্দ্রীে যানিােন ও বিদুযবতক 

ওোকণশপ উপ-বিভাগ

২ ০

২৪১ শামবসো মুকতাবদর, উপ-মোব্যিস্থাপক, দিবসন টাবড উপ-বিভাগ ২ ০

২৪২

তাবরকুি ইসিাম, উপ-মোব্যিস্থাপক, ২বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ২ ০



২৪৩ দমােঃ কামরুজ্জামান, উপ-মোব্যিস্থাপক, ক্রে উপ-বিভাগ ২ ০

২৪৪ প্রহকৌশিী তন্মে চক্রিতী, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০

২৪৫ রহমশ চন্দ্র বমস্ত্রী, ব্যিস্থাপক, স্থানীে ক্রে শাখা ২ ০

২৪৬ এস. এম. নাবফফুন আরোম, ব্যিস্থাপক, ওহেি মবনটবরিং ও প্ল্যাবনিং শাখা ২ ০

২৪৭ জনাি দমােঃ আব্দুি োবিম, ব্যিস্থাপক, দরকবড ণিং শাখা ২ ০

২৪৮ ডেঃ ফবরদা খানম, উপ-ব্যিস্থাপক, ২বড ইিারবপ্রহটশন শাখা ২ ০

২৪৯ দমােঃ শামছুি আিম, উপ-ব্যিস্থাপক, ম্যাবচিং শপ শাখা ২ ০

২৫০ দমাোম্মদ আবুি োহসম, উপ-ব্যিস্থাপক, বডআরএস শাখা ২ ০

২৫১ দমােঃ আিাউবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বরগ ইকুইপহমি এন্ড বিবিিং দেোর শাখা ২ ০

২৫২ দমােঃ মাইনুি ইসিাম, উপ-ব্যিস্থাপক, ওহেি বসহমহিশন উপ-বিভাগ ২ ০

২৫৩ ফজহি রাবিউস সাবন, বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০

২৫৪ খন্দকার কামাি দোহসন, সেকারী ব্যিস্থাপক, বিবিিং ইউবনট ২ ০

২৫৫

মবনরুি ইসিাম খান, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও 

২

২ ০

২৫৬ শ্রী তাপস চন্দ্র রাে, সেকারী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০

২৫৭ মাসুদ রানা, জুবনের ইহিক্ট্রবনক কম ণকতণা, দরকবড ণিং শাখা ২ ০

২৫৮ আবু সাঈদ - ০১, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০

২৫৯ দমােঃ রােোন উবিন খান, দেইনী বিিার, ওহেি ইবঞ্জবনোবরিং উপ-বিভাগ ২ ০

২৬০ এ. দক. এম. মনজুর কিীর, মোব্যিস্থাপক, পবরকল্পনা বিভাগ ১ ০

২৬১ প্রহকৌেঃ দমাোম্মদ মবনরুজ্জামান, উপ-মোব্যিস্থাপক, পবরকল্পনা উপ-বিভাগ ১ ০

২৬২

দগািাম দমােঃ আশরাফুি োেদার, উপ-মোব্যিস্থাপক, ভতাবিক ল্যাি উপ-বিভাগ ১ ০

২৬৩ ওোবেদ বমো, উপ-মোব্যিস্থাপক, দপহোবফবজকযাি উপ-বিভাগ ১ ০

২৬৪

দমােঃ শােবরোর িারী, উপ-মোব্যিস্থাপক, দকন্দ্রীে ম্যাবচিং শপ ও খনন ইকুইপহমি উপ-

বিভাগ

১ ০

২৬৫

দমহেরুি োসান, উপ-মোব্যিস্থাপক, ৩বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ১ ০

২৬৬ স. আ. ম. দমরাজুি আিম, উপ-মোব্যিস্থাপক, দডহভিপহমি উপ-বিভাগ ১ ০

২৬৭ প্রহকৌেঃ দমােঃ দতৌবেদুর রেমান, উপ-মোব্যিস্থাপক, সািদা নদী গ্যাস বফল্ড ১ ০

২৬৮ ডােঃ দমা ােঃ উহম্ম কুিসুম, ব্যিস্থাপক, বচবকৎসা উপ-বিভাগ ১ ০

২৬৯ মুোম্মদ জসীম উবিন দসখ, ব্যিস্থাপক, মাড িবগিং ইউবনট-১ ১ ০

২৭০ কাজী ফাহেজ আিম, ব্যিস্থাপক, দটপ শাখা ১ ০

২৭১

ডেঃ দমােঃ আব্দুস  ািাম, ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ১ ০

২৭২

জনাি দমােঃ ফখরুি আিম খান, ব্যিস্থাপক, করহপাহরট ট্যাে, ভযাট ও ফান্ড শাখা ১ ০

২৭৩

দমাোম্মদ আবসফ ইকরাম খান, ব্যিস্থাপক, দসাস ণ রক, অহেি এন্ড গ্যাস টাবড শাখা ১ ০

২৭৪ দমােঃ আব্দুি মবতন মন্ডি, ব্যিস্থাপক, ৩বড ইিারবপ্রহটশন শাখা ১ ০



২৭৫

বশবরন আক্তার, ব্যিস্থাপক, বিহিািবজ, বরহমাট দসবন্সিং ও েট ইনহভবটহগশন শাখা ১ ০

২৭৬ রাবকবুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ডাটা বকউবস শাখা ১ ০

২৭৭ দমা ােঃ শাোনাজ দোহসন, ব্যিস্থাপক, দসবডহমিিবজ শাখা ১ ০

২৭৮ দমােঃ দখারহশদ আিম, ব্যিস্থাপক, বডবজটাি ডাটা শাখা ১ ০

২৭৯ এস.এম. আি আমীন, উপ-ব্যিস্থাপক , ফান্ড, এবডবপ, এফবস এন্ড এিবস শাখা ১ ০

২৮০ এ.দক.এম আজাদ শােীন, উপ-ব্যিস্থাপক, দটবটিং অপাহরশন শাখা ১ ০

২৮১ দমােঃ আবিদুর রেমান, উপ-ব্যিস্থাপক , বিি, দপ-দরাি ও দিান শাখা ১ ০

২৮২ সাহিে আেহমদ, উপ-ব্যিস্থাপক, মাড িবগিং ইউবনট-৩ ১ ০

২৮৩

শাে দমােঃ মােতাি-উি-আিম, উপ-ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ১ ০

২৮৪

ফারজানা মনসুর, সেকারী ব্যিস্থাপক, দজনাহরি দিজার ও দজবভ একাউিস শাখা ১ ০

২৮৫ দমােঃ োবমদুর রেমান, সেকারী ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ১ ০

২৮৬ দমােঃ দগািাম সাহরাোর, সেকারী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ০

২৮৭

দমােঃ জুিাহের সাহিেীন, সেকারী ব্যিস্থাপক, ইএইচএন্ডএস পারবমট ও কযাম্প শাখা ১ ০

২৮৮

অনুপ কুমার সরকার, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ২ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও 

অপাহরশন)

১ ০

২৮৯ দমাোম্মদ শবেদুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, বিবিিং ইউবনট ১ ০

২৯০ রেমত আরা, সেকারী ব্যিস্থাপক, দরবভবনউ, িাহজট এন্ড ইনসুযহরন্স শাখা ১ ০

২৯১ দমােঃ োসনাত জামান, সেকারী ব্যিস্থাপক, বিবিিং শাখা ১ ০

২৯২ দমােঃ মবনর োসান, সেকারী ব্যিস্থাপক, দরকবড ণিং শাখা ১ ০

২৯৩ উবচিংহিাোই, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট (বরগ বিবল্ডিং) ১ ০

২৯৪

দমােঃ শবেদুল্লাে, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন) ১ ০

২৯৫ দমােঃ মবমনুি ইসিাম, জুবনের ইহিক্ট্রবনক কম ণকতণা, দরকবড ণিং শাখা ১ ০

২৯৬ এনামুি েক - ২, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ০

২৯৭ দমােঃ ফে ি কবির, সেকারী কম ণকতণা, বিবিিং ইউবনট ১ ০

২৯৮ দমােঃ বমজানুর রেমান, মোব্যিস্থাপক, ভ-পদাবি ণক বিভাগ ০ ০

২৯৯ দমােঃ জাবকর দোহসন, মোব্যিস্থাপক, দকাম্পানী সবচি এর দপ্তর ০ ০

৩০০ োওিাদার ওবেদুি ইসিাম, মোব্যিস্থাপক, পরীক্ষাগার বিভাগ ০ ০

৩০১

জনাি দমােঃ আবনছুর রেমান, বিবিিং সুপারইহিহন্ডি, ম্যাহটবরোিস দপ্রাগ্রাবমিং উপ-

বিভাগ

০ ০

৩০২ দমােঃ িাহেবজদ দোহসন, উপ-মোব্যিস্থাপক, দিগমগঞ্জ গ্যাস বফল্ড ০ ০

৩০৩

দমাোম্মদ মঈনুি দোহসন, উপ-মোব্যিস্থাপক, ডাটা ইিারবপ্রহটশন উপ-বিভাগ ০ ০

৩০৪

দমােঃ দরজাউি োবিম, উপ-মোব্যিস্থাপক, কাহট ণাগ্রাবফক এন্ড বরহপ্রাডাকশন উপ-বিভাগ ০ ০

৩০৫ প্রহকৌশিী এম. এম. নাবজম উিীন, উপ-মোব্যিস্থাপক, দফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস বফল্ড ০ ০



৩০৬

জনাি দমােঃ সামসুজ্জামান, ব্যিস্থাপক, এনভােরনহমি, দেিি এন্ড দসফটি শাখা ০ ০

৩০৭ দমরীন আক্তার, ব্যিস্থাপক, বরবভউ শাখা ০ ০

৩০৮

বিপন চন্দ্র দসন, ব্যিস্থাপক, মাড দপ্রাগ্রাবমিং, বকউবস, প্রবকউরহমি এন্ড দমইবিন্যান্স 

শাখা

০ ০

৩০৯ আব্দুল্লাে-আি-মামুন, ব্যিস্থাপক, ভতাবিক জবরপ দি ০ ০

৩১০ আবু দসাহেি দমােঃ শামাউন কিীর, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০

৩১১

জনাি দমােঃ আবনছুর রেমান, টুি পুশার, প্রবকউরহমি ডকুহমহিশন ও দকাোবিটি শাখা ০ ০

৩১২

দমােঃ ইমরানুি েক, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা (শ্রীকাইি) ০ ০

৩১৩

কাজী জাকাবরো আি াবর, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(দফঞ্চুগঞ্জ)

০ ০

৩১৪ নাবেদ োসনাত, ব্যিস্থাপক, মাড িবগিং ইউবনট-২ ০ ০

৩১৫ দমােঃ হুমায়ুন কবির, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০

৩১৬

জনাি দমাোম্মদ দমাজাহম্মি েক, ব্যিস্থাপক, এনাবিটিকযাি এনভােরনহমি এন্ড 

দকাোবিটি কহরাি শাখা

০ ০

৩১৭

সামান উবিন আেহমদ, ব্যিস্থাপক, িগ ইভালুহেশন ও ওেযার িাইন িবগিং শাখা ০ ০

৩১৮ জাবকর দোহসন খান, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০

৩১৯ দমােঃ রাউফুর রেীম, ব্যিস্থাপক, ৩বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ০ ০

৩২০

দমােঃ িাহেবজদ দোহসন, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(দিগমগঞ্জ)

০ ০

৩২১ দমােঃ আবুিকর ব বিকী, ব্যিস্থাপক, দরকবড ণিং শাখা ০ ০

৩২২ রাহিো িসরী, ব্যিস্থাপক, ২বড ইিারবপ্রহটশন শাখা ০ ০

৩২৩ জনাি দমােঃ নাবসর উবিন, ব্যিস্থাপক, মাড িবগিং ইউবনট-৩ ০ ০

৩২৪ এস এম মবনর দোহসন, ব্যিস্থাপক, বরজারভহের ব্যিস্থাপনা শাখা ০ ০

৩২৫

প্রহকৌশিী এম. এম. নাবজম উিীন, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স 

শাখা (দফঞ্চুগঞ্জ)

০ ০

৩২৬ দমােঃ আসাদুজ্জামান, টুি পুশার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০

৩২৭

মুোম্মদ মাবেনুর রেমান, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(দসমুতািং)

০ ০

৩২৮ আবতোতুি পাবপো, ব্যিস্থাপক, দপনশন/গ্রযাচুইটি/বিভ/দিান শাখা ০ ০

৩২৯ দমাোম্মদ শাখাওোত দোসাইন, ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন শাখা ০ ০

৩৩০

জনাি দমােঃ মবশউর রেমান, ব্যিস্থাপক, প্রহেক্ট ইভালুহেশন ও ওহেি দপ্রাপজাি শাখা ০ ০

৩৩১

প্রহকৌশিী দমােঃ আবনসুর রেমান দসাহেি, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ইউবনট ১ (বরগ 

দমইনটিন্যান্স ও অপাহরশন)

০ ০

৩৩২ দমাোম্মদ দমাজাহম্মি েক, টুি পুশার, ওহেি কহরাি ইকুইপহমি উপ-বিভাগ ০ ০

৩৩৩ আি আমীন, ব্যিস্থাপক, দজনাহরি দিজার ও দজবভ একাউিস শাখা ০ ০



৩৩৪

দমাোম্মদ আবমনুি আিম দচৌধুরী, ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটহমি/প্রহমাশন/বসহিকশন/দগ্রড/ইনবক্রহমি/দপএহনামাবি/এমআইএস শাখা

০ ০

৩৩৫

প্রহকৌেঃ দমােঃ শাোদাৎ দোহসন, ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(সািদা নদী)

০ ০

৩৩৬

জনাি মুোম্মদ দতৌবেদুি ইসিাম তালুকদার, ব্যিস্থাপক, কাহরি প্ল্যাবনিং এন্ড প্রহজক্ট 

মবনটবরিং শাখা

০ ০

৩৩৭ দমাোম্মাদ শাে আিম তালুকদার, ব্যিস্থাপক, বিহদবশক ক্রে শাখা ০ ০

৩৩৮ Jagadish Kumar Nath, ব্যিস্থাপক, অহটাহমািাইি শাখা ০ ০

৩৩৯ দমােঃ শবফকুি ইসিাম, ব্যিস্থাপক, ডাটা শাখা ০ ০

৩৪০ দরাকশানা পারভীন, ব্যিস্থাপক, বফল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০

৩৪১ দমা ােঃ দমৌসুমী আখতার, উপ-ব্যিস্থাপক, ওহেি মবনটবরিং ও প্ল্যাবনিং শাখা ০ ০

৩৪২

দমােঃ ইোব নুি োসান, উপ-ব্যিস্থাপক, দপ্রাডাকশন, প্রহসবসিং ও দমইবিন্যান্স শাখা 

(শ্রীকাইি)

০ ০

৩৪৩ জনাি আমজাদ দোহসন, উপ-ব্যিস্থাপক, দরকবড ণিং শাখা ০ ০

৩৪৪ দমােঃ নুরুজ্জামান, বিিার, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং শাখা ০ ০

৩৪৫ দমােঃ আব্দুল্লাে আি মামুন, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০

৩৪৬ দমােঃ আসাদুজ্জামান খান, উপ-ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন (অবফসার) শাখা ০ ০

৩৪৭ দমােঃ এমদাদুি েক, উপ-ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০

৩৪৮ দমােঃ আবুিকর ব বিকী, উপ-ব্যিস্থাপক, ৩বড ইিারবপ্রহটশন শাখা ০ ০

৩৪৯

জনাি এ.এস.এম নাজমুি দফরহদৌস, উপ-ব্যিস্থাপক , ২বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন 

উপ-বিভাগ

০ ০

৩৫০ সামছুি হুদা দমােঃ পারহভজ, উপ-ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রহসবসিং শাখা ০ ০

৩৫১ তানভীর আেহমদ, উপ-ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (দসমুতািং) ০ ০

৩৫২ কামরুন নাোর, উপ-ব্যিস্থাপক, িাহোস্ট্র্যাটিগ্রযাবফ শাখা ০ ০

৩৫৩

দমাোম্মদ আবমনুি আিম দচৌধুরী, উপ-ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটহমি/প্রহমাশন/বসহিকশন/দগ্রড/ইনবক্রহমি/দপএহনামাবি/এমআইএস শাখা

০ ০

৩৫৪ আব্দুি মান্নান সরকার, উপ-ব্যিস্থাপক , বপএফ এন্ড দপনশন শাখা ০ ০

৩৫৫ দমােঃ িাভলু োসান, উপ-ব্যিস্থাপক, দরকবড ণিং শাখা ০ ০

৩৫৬ দমােঃ তাবরকুি আিম ভইো, উপ-ব্যিস্থাপক, বরবভউ শাখা ০ ০

৩৫৭

দমােঃ আিমগীর দোহসন, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ 

ও ২

০ ০

৩৫৮ দশখ দতৌবফক োসান, সেকারী ব্যিস্থাপক, দজনাহরি এডবমন (অবফসার) শাখা ০ ০

৩৫৯ দমােঃ োবিবুর রেমান, সেকারী ব্যিস্থাপক, দটবটিং অপাহরশন শাখা ০ ০

৩৬০ দমােঃ নাবফজ ইমবতোজ, সেকারী ব্যিস্থাপক, মাড িবগিং ইউবনট-৩ ০ ০

৩৬১ দমারহশদুর রেমান, সেকারী ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০

৩৬২

দমাোম্মদ আবমর দোহসন, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (শােিাজপুর) ০ ০



৩৬৩

দিগম ফারোনা আক্তার লুনা, সেকারী ব্যিস্থাপক, দজনাহরি দটার, দটশনারী ও 

দমবডকযাি দটার শাখা

০ ০

৩৬৪ োসান আিী, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০

৩৬৫ দমাোম্মদ জবেরুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, িাবর্বজযক ও সরকারী অবডট শাখা ০ ০

৩৬৬
সুবফ আি মামুদ, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন শাখা ০ ০

৩৬৭ ডাবিো দিগম সািী, সেকারী ব্যিস্থাপক, বজওবফবজকযাি দটারস শাখা ০ ০

৩৬৮ বসদ্ধাি ণ সরকার ঝিক, সেকারী ব্যিস্থাপক, ইিারনাি অবডট শাখা ০ ০

৩৬৯ কবপজুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, বফল্ড অপাহরশন শাখা ০ ০

৩৭০ দমা ােঃ শাবমমাজ্জামান বিো, সেকারী ব্যিস্থাপক, দসবডহমিিবজ শাখা ০ ০

৩৭১ দমা ােঃ তওবসকা আকতার বিসা, সেকারী ব্যিস্থাপক, বডবজটাি ডাটা শাখা ০ ০

৩৭২ দমাোম্মদ নজরুি ইসিাম, সেকারী ব্যিস্থাপক, প্রশাসন বিভাগ ০ ০

৩৭৩ দমাসােঃ শ্রািনী আকতার, সেকারী ব্যিস্থাপক, িাহোস্ট্র্যাটিগ্রযাবফ শাখা ০ ০

৩৭৪ দমােঃ দসােরাি দোহসন, সেকারী কম ণকতণা, বিবিিং ইউবনট ০ ০

৩৭৫ োসমত আিী, উপ-সেকারী প্রহকৌশিী, বফল্ড দমইবিন্যান্স শাখা (দিগমগঞ্জ) ০ ০

৩৭৬ দমােঃ নুর নিী, জুবনের ইহিক্ট্রবনক কম ণকতণা, দরকবড ণিং শাখা ০ ০

৩৭৭ শাবেনুর রেমান, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০

৩৭৮ দমােঃ মুক্তাদুর রেমান, দেইনী বিিার, বফল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০

৩১৬১ ৬৩৭দমাটেঃ


